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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE – 4 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 

CIRCULAR Nº 38 de 03/10/2018 

  

 

Mensagem: “Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem 

e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e 
principalmente viver.” 

 

 (Dalai Lama) 

 
GABINETE  
CAPACITAÇÃO – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os manipuladores de merenda efetivos 
das Unidades Escolares abaixo relacionadas, para capacitação referente às Boas 
Práticas de Manipulação de Alimentos, conforme segue: 
Dias: 09 e 10 de outubro de 2018. (Terça e Quarta-feira). 
Horário: 9 Horas  
Local: Diretoria de Ensino - Leste 4 - Rua Dona Matilde, n° 35 - Vila Matilde.  
Observação: 

A capacitação será realizada em dois dias para que não haja prejuízo no 
preparo da alimentação escolar. Metade das preparadoras de cada escola devem 
participar no dia 09 (terça-feira) e a outra metade no dia 10 (quarta-feira). 
➢ Penna – Pedrosa – Inah – Orlandi – Jopeque – Luzia – Rosolia – Nobreza –

– Duprat. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS 
➢ ATRIBUIÇÃO DE CLASSES: MANTIDOS OS MESMOS PROCEDIMENTOS. 
➢ ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

  A Comissão de Atribuição de Classe/Aulas informa que o saldo de aulas (zerado 
e remanescente) da atribuição ocorrida em 28/09/2018 será devolvido à unidade 
escolar. 
  Para atribuição de aulas de 11/10/2018, devido ao grande número de aulas 
disponíveis, solicitamos especial atenção: 

• Encaminhamento docente: 
a) Todos os docentes (Cat O) com menos de 19 aulas deverão ser encaminhados 

para atribuição de 11/10/2018 que ocorrerá às 9 horas na DER Leste 4;  
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b) O Ofício de encaminhamento docente – AULAS, deverá ser entregue no 
Protocolo – não protocolar;  

c) Comunicar o docente CAT “O” com menos de 19 aulas ou aquele que deseja 
aumentar carga horária que a escola o está encaminhando para atribuição; 

d) Anexar/Informar no encaminhamento docente, o correto apontamento do 
número aulas atribuídas ao docente e o horário fidedigno das aulas do mesmo, 
possibilitando à Comissão, a atribuição compulsória de aulas – se necessário. 

e)  Verificar atentamente os respectivos horários de aula – se docente com aulas 
em mais de uma unidade escolar, enviar todos os horários do mesmo. 

  Lembramos que a SCF é a responsável por colher as informações e elaborar 
ofício de encaminhamento docente. 

• Encaminhamento de aulas: 
a) O encaminhamento do saldo de aulas deverá ser entregue no Protocolo – não 

protocolar; 
b) Sendo as aulas em substituição, atentar para o período de substituição (se igual 

ou inferior a 15 dias, não encaminhar) e informar o período de ___/___/___ a 
___/___/____; 

c) Anteriormente ao encaminhamento das aulas, verificar junto aos docentes da 
Unidade Escolar, se de fato não há o interesse destes nas mesmas; 

d) Caso as aulas encaminhadas para atribuição se tornem indisponíveis AVISAR 
IMEDIATAMENTE A COMISSÃO no e-mail (atribuicaodeaulasleste4@gmail.com) 

 
ATENÇÃO: Verificado haver inconsistência no saldo de aulas ou encaminhamento 
docente, o documento será devolvido pela comissão na “CAIXINHA DA ESCOLA” e a 
mesma será informada, por e-mail, para verificação. Lembramos que o 
encaminhamento das Aulas e dos Docentes é de competência da Unidade Escolar. 
         
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – ALINHAMENTO PARA AS BOAS PRÁTICAS – GRUPO 01  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de Anos 
Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para "Reunião de Trabalho: 
Alinhamento para as Boas Práticas - Avaliação por Habilidades na área de Linguagens 
e Códigos – Pauta Formativa": 
➢ Penna – Cunha – Aroldo – Dom Camilo – Chibata – Hiroshima – Mignone – 

Infante – Jamil – Joaquín – Ramacciotti – Duprat – Talarico – Liberato – Luzia – 
Zanelatti – Ávila – Albergaria – Octacílio – Pilar – Nicarágua – Romeu – Shiro – 
Nobreza – Victor – Wilfredo – Zalina – Sapopemba – Maria Ferraz – Orlandi – 
Arthur – Astolfo – Valdir.  

Data: 04/10/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
 Atenção: O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho dos 
Professores Coordenadores de Anos Finais e Médio. As unidades com dois 

mailto:atribuicaodeaulasleste4@gmail.com
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Coordenadores devem ser representadas por um PC no horário da manhã e outro à 
tarde. As escolas que não possuem PC deverão ter por representante, o Diretor ou o 
Vice-Diretor.  
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO - ALINHAMENTO PARA AS BOAS PRÁTICAS – GRUPO 02  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de Anos 
Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para " Reunião de Trabalho: 
Avaliação por Habilidades na área de Linguagens e Códigos – Pauta Formativa ": 
➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Exército – João Camargo – 

Infante – Duprat – Jozineide – Fragoso – Ávila – Rosolia – Paulo Lauro – Pilar – 
Quintiliano – Nicarágua – Romeu – São João – Nobreza – Shiro – Sapopemba – 
Farão – João Sarmento – Victor – Inah – Zalina – Jopeque – Sansígolo – Adelaide. 

Data: 04/10/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 13h30min às 17h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
 Atenção: O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho dos 
Professores Coordenadores de Anos Finais e Médio. As unidades com dois 
Coordenadores devem ser representadas por um PC no horário da manhã e outro à 
tarde. As escolas que não possuem PC deverão ter por representante, o Diretor ou o 
Vice-Diretor. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO - PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 
dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho conforme segue.   
Assunto:  Programa Ler e Escrever   
Data: 10/10/2018 (quarta-feira) 
Horário: das 8h às 12h  
Local: Núcleo Pedagógico da DER Leste 4 - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim  
 
REUNIÃO DE TRABALHO - PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 
dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho conforme segue.   
Assunto: Projeto EMAI   
Data: 10/10/2018 (quarta-feira) 
Horário: das 13h às 17h  
Local: Núcleo Pedagógico da DER Leste 4 - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim  
 
QUADRO DE HABILIDADES – PREENCHIMENTO FINAL DA 2ª ETAPA – ATÉ DIA 08/10 
 Solicitamos a todas as Unidades Escolares para realizar o preenchimento da 
última coluna, referente ao Quadro de Habilidades – 2ª etapa (setembro).  
 Lembramos que na reunião de Replanejamento, o quadro foi preenchido com 
as habilidades necessárias para a recuperação dos alunos, juntamente com as ações 
propostas pelos professores. Informamos que até o começo de outubro, a pessoa 
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responsável pelo preenchimento deverá pedir aos professores que encaminhem o 
desenvolvimento apresentado pelos alunos e a continuidade durante o semestre, 
resultando no preenchimento da terceira coluna.  
 Posteriormente, novos Quadros de Habilidades serão encaminhados para o 
cumprimento da 3ª etapa (outubro). Pedimos que a escola finalize o preenchimento 
completo do Quadro da 2ª etapa até dia 08/10. 
 
CADASTRO DE PROFESSORES DA ÁREA DE CÓDIGOS E LINGUAGENS DO ANO LETIVO 
DE 2018 – ATÉ 10/10 
 Solicitamos aos Professores Coordenadores a ampla divulgação do Formulário 
de Cadastro de Professores da área de Códigos e Linguagens (Arte, Educação Física e 
Inglês), dos Anos Finais e Ensino Médio, para o ano letivo de 2018. O cadastro visa a 
atualização das informações de contato dos professores atuantes na rede. 
Formulário: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMln
Lm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNlRNSTNXV1VQSFU4SDdRVlFWMTVLS1NYQi4u.  
 
EVIDÊNCIAS OP JOVEM PARCIAL EM ATRASO 
 A Comissão de Colegiados da Leste 4, conforme acordado na Reunião com 
Diretores e Gremistas do dia 08 de agosto, ocorrida no Colégio Adventista da Vila 
Matilde, solicita a postagem das evidências das primeiras etapas do OP Jovem, 
utilizando o link que foi enviado para as Unidades Escolares no mesmo dia da Reunião.  
 A Comissão agradece ao empenho das Unidades Escolares que já 
providenciaram as devidas postagens: “A satisfação, ao observar os Grêmios atuando 
na Gestão Democrática, é imensa!!!”. Esperamos ver, em breve, as postagens de 
todas as Escolas da Leste 4. 
 
PNLD LITERÁRIO 2018 
 Estamos disponibilizando documento com informações referente à escolha do 
PNLD Literário 2018. As informações estão direcionadas às Unidades Escolares que 
possuem Anos Iniciais e Ensino Médio e estão de acordo com o que determina, o 
Decreto Federal 9.099/2017 que dotou o PNLD de novas atribuições incluindo a oferta 
de obras literárias.  
 De acordo com FNDE tanto o guia como o passo a passo serão disponibilizados, 
a partir do dia 05/10. Por favor aguarde para novas informações. 
 CLIQUE AQUI para acessar o Informativo. 
 
DIVULGAÇÃO 
CURSO ON-LINE “LEITURA VAI, ESCRITA VEM: PRÁTICAS EM SALA DE AULA” – 
INSCRIÇÃO SOMENTE EM 04/10 
 As inscrições para o curso on-line “Leitura vai, escrita vem: práticas em sala de 
aula” estarão abertas somente no dia 04/10/2018. Para realizá-las, acesse: 
www.escrevendoofuturo.org.br.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNlRNSTNXV1VQSFU4SDdRVlFWMTVLS1NYQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUNlRNSTNXV1VQSFU4SDdRVlFWMTVLS1NYQi4u
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/1-pnld-literario2018.pdf
http://www.escrevendoofuturo.org.br/
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 Público alvo: Professores de Língua Portuguesa dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio em exercício nas escolas públicas do Brasil. Professores 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental também podem participar se tiverem 
interesse no ensino da escrita. As atividades deverão ser realizadas no período de 08 
de outubro a 03 de novembro de 2018. 
 
CURSO ONLINE DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realiza o Curso de Combate 
à Violência Contra a Pessoa com Deficiência, na modalidade ensino a Distância. 
✓ Inscrições: até 5 de outubro no site  www.sgcursos.sp.gov.br.  
✓ O curso é gratuito e aberto a todos os servidores do governo estadual.  
✓ Duração: de 10 de outubro a 10 de dezembro de 2018.  
✓ Modalidade: Ensino a Distância. 

CLIQUE AQUI para acessar o Informativo. 
CLIQUE AQUI para acessar o Banner. 
 
SEMINÁRIO “O ABUSO SEXUAL CONTRA MENINOS: A INVISIBILIDADE CONSTRUÍDA”  
 A Escola Paulista da Magistratura, em parceria com a Coordenadoria da Infância 
e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comunica que estão 
abertas as inscrições para o Seminário “O Abuso Sexual Contra Meninos: A 
Invisibilidade Construída”. O mesmo será realizado dia 11/10/2018 – quinta-feira. 
Local: Sala do Servidor, no Fórum João Mendes Júnior, 16º andar, sala 1.629. ´ 
Inscrições: até 07/10/2018 
 Serão oferecidas 250 vagas presenciais e 600 para a modalidade à distância 
(para registro de frequência, o aluno deverá assistir integralmente ao curso em até 
48 horas contadas a partir do horário previsto para seu início). Para se inscrever, 
preencher ficha diretamente no site da Escola (www.epm.tjsp.jus.br), acessando o 
menu Cursos, Inscrições, clicando no nome do curso: Seminário “O Abuso Sexual 
Contra Meninos: A Invisibilidade Construída” e Abrir ficha para inscrição. Haverá 
emissão de Certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem frequência 
integral. 
CLIQUE AQUI para acessar a Programação e mais informações. 
 
INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR DA UNESP  

Informamos que as inscrições no vestibular da UNESP encerram-se dia 08/10. 
Após o encerramento das inscrições, obrigatoriamente, as escolas devem devolver na 
Diretoria de Ensino todas as folhas contendo os códigos utilizados devidamente 
assinados pelos alunos, bem como os que não foram utilizados. Lembramos que a 
taxa reduzida, no valor de R$ 42,50, destina-se apenas aos alunos da Secretaria de 
Educação. O uso indevido dos códigos de acesso poderá acarretar o cancelamento da 
inscrição no vestibular.  
 Para mais informações, acesse o site https://www.vunesp.com.br/VNSP1803.   
 
OFICINA DE QUÍMICA E BIOLOGIA NA SEMANA USP DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

http://www.sgcursos.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/2-curso-preveno-e-combate--violncia-contra-pessoas-com-deficincia-edital.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/3-curso_preveno_violncia_2018.pdf
http://www.epm.tjsp.jus.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/4-seminrio_abuso-sexual-contra-meninos_2018.pdf
https://www.vunesp.com.br/VNSP1803


P á g i n a  | 6 

 

 A Equipe do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Química e Tecnologias 
Educativas (LAPEQ) da USP divulga as oficinas (resumo em anexo) que serão 
oferecidas pelo na Semana USP de Ciência e Tecnologia de 2018. As mesmas são 
indicadas para alunos de Ensino Médio e do nono ano do Ensino Fundamental, 
totalizando 5 oficinas que serão ministradas nos dias 18/10 e 19/10. 
 O evento será no Laboratório de Química da Faculdade de Educação da USP, na 
Avenida da Universidade, 308, Cidade Universitária, São Paulo/SP, CEP 05508-040. 
Link para inscrição: https://goo.gl/forms/0OyUPqADR5zVOTkG2.  
CLIQUE AQUI para acessar o Boletim com os assuntos das oficinas. 
 
INSTITUTO PROA VOLUNTÁRIOS PARA O WORKSHOP DE CARREIRAS  
 O Instituto PROA, parceiro da Secretaria Estadual da Educação – SEE, está 
buscando voluntários para participar no Workshop de Carreiras do PROA, convidando 
os profissionais das mais diversas áreas a compartilharem suas experiências em um 
dia de muita interação e aprendizado. O voluntário pode participar conversando 
sobre profissão nas salas temáticas ou fazendo uma simulação de entrevista de 
emprego com jovens PROA. 
 O evento será dia 20 de outubro (sábado), no período da manhã, no Centro 
Universitário FEI-SP (Rua Tamandaré, 688 - Liberdade, São Paulo - SP, 01525-000). 
Para mais informações e inscrição, acesse o site 
https://institutoproa.typeform.com/to/skCUJp?utm_source=Mailing+TOTAL&utm_c
ampaign=9b43d84f40-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_26_08_02&utm_medium=email&utm_term=0_d6dcc
0e6aa-9b43d84f40-162662573. 
 
CHAMADA DE ARTIGOS: PRÁTICAS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL NAS ESCOLAS 
ESTADUAIS (VOLUME III) – ENVIO ATÉ 22/10 
 O Núcleo de Inclusão Educacional do Centro de Atendimento Especializado da 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (NINC/CAESP/CGEB) convida a todos da 
Rede Estadual de Ensino a participar de chamada para publicação virtual (Volume III) 
de práticas de inclusão educacional desenvolvidas pelas Diretorias de Ensino e/ou 
Unidades Escolares em relação às temáticas e modalidades de ensino trabalhadas 
pelo NINC: Educação Escolar Indígena (EEI), Educação Escolar Quilombola (EEQ), 
Educação do Campo – Escolas em Assentamentos (EDOC), Educação para as Relações 
Étnico-Raciais (ERER), EJA nas prisões, Educação escolar na Fundação CASA, 
Diversidade Sexual e de Gênero, estudantes imigrantes e estudantes itinerantes. 
 Seguem abaixo algumas orientações para a elaboração dos artigos: 

1. Os artigos poderão ser escritos por até 3 autores (poderão ser escritos em 
parceria com funcionários de instituições que apoiam a implementação da 
educação escolar pela SEE/DE/UE, como é o caso da FUNAI, SAP ou Fundação 
CASA, dentre outros). 

2. O arquivo deverá ser encaminhado em formato .doc (Microsoft Word), com 
fonte Calibri, tamanho 11, espaçamento entre linhas 1,5 cm, margens de 2 cm 
e máximo de 10 páginas. 

https://goo.gl/forms/0OyUPqADR5zVOTkG2
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/5-atividades-lapeq-out-2018.pdf
https://institutoproa.typeform.com/to/skCUJp?utm_source=Mailing+TOTAL&utm_campaign=9b43d84f40-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_26_08_02&utm_medium=email&utm_term=0_d6dcc0e6aa-9b43d84f40-162662573
https://institutoproa.typeform.com/to/skCUJp?utm_source=Mailing+TOTAL&utm_campaign=9b43d84f40-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_26_08_02&utm_medium=email&utm_term=0_d6dcc0e6aa-9b43d84f40-162662573
https://institutoproa.typeform.com/to/skCUJp?utm_source=Mailing+TOTAL&utm_campaign=9b43d84f40-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_26_08_02&utm_medium=email&utm_term=0_d6dcc0e6aa-9b43d84f40-162662573
https://institutoproa.typeform.com/to/skCUJp?utm_source=Mailing+TOTAL&utm_campaign=9b43d84f40-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_26_08_02&utm_medium=email&utm_term=0_d6dcc0e6aa-9b43d84f40-162662573
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3. Cada artigo deve conter obrigatoriamente: Título centralizado em maiúsculo e 
negrito; nome dos autores centralizado logo abaixo do título; Resumo de até 
10 linhas; Introdução; Descrição da prática (local – escola, Diretoria de Ensino, 
equipes de trabalho envolvidas, período, quantidade de participantes – alunos, 
professores, gestores e outros); Metodologia utilizada na prática; Resultados; 
Considerações Finais e; Referências Bibliográficas. 

4. Gráficos, imagens e tabelas podem ser incorporados ao texto, em alta 
qualidade e com indicação da fonte. 

 Os artigos deverão ser enviados para o e-mail 
cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br (favor indicar no assunto do e-mail: 
“ARTIGO – PRÁTICA DE INCLUSÃO EDUCACIONAL”). O prazo para envio foi prorrogado 
até 22/10. Os autores que enviaram artigos nos anos de 2016 e 2017 e não foram 
contemplados, caso ainda tenham interesse em publicá-los, favor entrar em contato 
com a equipe NINC. 
 
2ª ACTEFL - CONFERÊNCIA ANUAL DE PROFESSORES DE INGLÊS COMO LÍNGUA 
ESTRANGEIRA DA ZONA LESTE  
 O comitê organizador tem o prazer de comunicar a 2ª ACTEFL - Conferência 
anual de Professores de Inglês como Língua Estrangeira da Zona Leste, que será 
realizada em 26 de outubro de 2018, das 8h às 17h, na Universidade Cidade de S. 
Paulo (UNICID) - Rua Cesário Galeno, 448 - São Paulo.  
 A Conferência será um momento ímpar para a formação dos professores de 
inglês das escolas públicas da zona leste de São Paulo. A mesma procura fornecer 
palestras e oficinas que abordam as práticas profissionais de ensino na escola pública. 
Uma excelente oportunidade para ideias, inspiração e desenvolvimento profissional. 
 É uma iniciativa de uma equipe formada por cinco Professores Coordenadores 
regionais de Núcleos Pedagógicos (PCNP) da Secretaria da Educação de São Paulo: 
Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4 e Leste 5. 
 Solicitamos a divulgação do evento para os professores de inglês, a fim de que 
façam sua inscrição nominal, apontando a sua Escola Sede, de pelo menos 1 professor 
por Unidade Escolar.  
 Para mais informações, acesse o site http://ilexis.net.br/actefl ou entre em 
contato com PCNP Sabino (Tel: 2082.9774). 
LINK PARA INSCRIÇÃO: https://goo.gl/forms/RDJW58iz5THOmUKQ2.   
CLIQUE AQUI para acessar o Convite. 
 
USP – BOLETIM DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS – OUTUBRO 
 Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo 
para o mês de outubro: 

• Seminário propõe divisão alternativa para as grandes áreas do conhecimento – 
04/10, às 14h. 

A participação presencial requer inscrição. Mais informações no site: 
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-propoe-divisao-alternativa-para-as-
grandes-areas-do-

mailto:cgeb.degeb.caesp.ninc@educacao.sp.gov.br
http://ilexis.net.br/actefl
https://goo.gl/forms/RDJW58iz5THOmUKQ2
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/10/6-actefl-2018.pdf
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-propoe-divisao-alternativa-para-as-grandes-areas-do-conhecimento?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=3o%20encontro%20redivisao%20conhecimento
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-propoe-divisao-alternativa-para-as-grandes-areas-do-conhecimento?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=3o%20encontro%20redivisao%20conhecimento
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conhecimento?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=3o%20en
contro%20redivisao%20conhecimento  

• Curadores debatem processo de produção da mostra ‘Histórias Afro-Atlânticas’ – 
05/10, às 10h. 

Não precisa de inscrição. Mais informações no site: 
http://www.iea.usp.br/noticias/curadores-debatem-processo-de-formacao-da-
exposicao-historias-afro-
atlanticas?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=historias%20af
roatlanticas.  
 
CURSOS EFAP (ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES) – 
INSCRIÇÕES ABERTAS   

• “Atendimento Escolar a Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade: 
Reflexões Teóricas e Práticas Docentes – 2ª Edição /2018” - Inscrições: até 04/10. 

Mais informações e inscrição dos cursos no site 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=8645 

 
 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  
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